
 
                   

                             Váš partner v profesním rozvoji  

                       VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

VODOPRÁVNÍ VZTAHY 
VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ 

A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - OLOMOUC 

 
Čtvrtek 8. prosince 2016  

BEA centrum, Olomouc 

Seminář se bude věnovat zejména obsahu vlastnického práva ve vodoprávních vztazích, včetně jeho 

případného omezování. Zvláštní pozornost bude věnována majetkoprávnímu vypořádání ve vodoprávních 

vztazích, nabývání vlastnictví, zřizování věcných břemen a práv stavby, vzniku veřejnoprávních oprávnění 

ve vodním hospodářství a uzavírání nájemních a pachtovních smluv. 

Předmětem semináře bude dále výkon práv a povinností a související aspekty odpovědnosti oprávněných osob 

ve vodoprávních vztazích ve vazbě na vlastnictví a správu vodních děl a správu vodních toků, pozemků 

sousedících s vodními díly a vodními toky a náhrady za omezení vlastnického práva. Důležitým aspektem 

výkladu bude vazba vlastnického práva k povolení k nakládání s vodami, případně souhlasu vodoprávního 

úřadu a jejich převod na další osobu, případně přechod společně se změnou vlastníka vodního díla 

či oprávněného ze souhlasu.  

Seminář bude vycházet ze vztahů upravených vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích ve světle 

občanského zákoníku. Dotazy předem jsou vítány. 

Seminář je určen pro: 

 vlastníky a provozovatele vodních děl 

 správce vodních toků a povodí 

 vodohospodáře a pracovníky v investiční výstavbě 

 vodoprávní úřady a dotčené orgány státní správy 

 vodárenské společnosti  

 podnikové ekology 

 Českou inspekci životního prostředí  



  MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

  

                        

                       Váš partner v profesním rozvoji 

                                                                                    PROGRAM SEMINÁŘE 

„VODOPRÁVNÍ VZTAHY 
VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ  

A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - OLOMOUC“  

                                                                                       PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
 

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. 
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal 

dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe) 
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe 

 

Čtvrtek 8. prosince 2016, BEA centrum Olomouc 
 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

 

 

09:00 -12:00 

1. ÚVOD 

 

2. VLASTNICKÉ PRÁVO, DALŠÍ VĚCNÁ PRÁVA, VEŘEJNOPRÁVNÍ OMEZENÍ 

A ZÁVAZKY VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 

3. NABÝVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI PŘÍPRAVĚ 

VODNÍHO DÍLA A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

 

 

12:45-15:00 

 

4. VLASTNICKÉ PRÁVO A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

 

5. VLASTNICTVÍ VODNÍHO DÍLA – VÝKON PRÁV, POVINNOSTÍ 

A ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA VODNÍHO DÍLA 

 

6. OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI VÝKONU VODOPRÁVNÍCH PRÁV 

A PRÁV A POVINNOSTÍ A NÁHRADA ZA OMEZENÍ 

 

7. DISKUSE A ZÁVĚR 

15:00 Ukončení semináře  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz.  

Dotazy budou zodpovězeny v rámci semináře.                                             
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